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PROCES –VERBAL 

al şedinţei extraordinare, de îndată, a Consiliului Judeţean Mureş din data 
de 18 ianuarie 2022, ora 13.00 

 
 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat online, în sistem videoconferință și au fost conduse 

de domnul vicepreşedinte Kovács Mihály-Levente.  

Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 

nr.20/18.01.2022 şi a fost publicată în mass-media locală.   

Domnul vicepreședinte Kovács Mihály-Levente: Buna ziua, stimați colegi. Prin 

Dispoziția președintelui nr.18 din 18.01.2022 sunt mandatat să conduc ședința de 

consiliul județean de astăzi, și prin urmare, înainte de a vedea câți suntem prezenți 

la ședință, permiteți-mi să urez La mulți ani și un An nou fericit! , dat fiind faptul că 

este prima ședință din 2022. Domnule secretar, putem trece la apelul nominal al 

colegilor, consilieri județeni. 

Domnul secretar general Paul Cosma: Sigur că da. Mulțumesc, domnule 

vicepreședinte. 

Domnul secretar general Paul Cosma: Domnul Kedei Pal Elod a anunțat că nu poate 

participa.  

Domnul vicepreşedinte Kovács Mihály-Levente: Doamna consilier Szasz Izolda mi-a 

scris că nu îi funcționează zoom-ul. 

Domnul secretar general Paul Cosma: Am văzut-o și eu înscrisă pe platformă. O să 

revin, domnule vicepreședinte. Domnule consilier Dancu, vă rog să vă deschideți 

microfonul.  

Domnul consilier Ovidiu Dancu: Este destul de prost semnalul. Dacă nu mai pot 

reveni, considerați că votez ”pentru” proiectul de hotărâre. 

Domnul secretar general Paul Cosma: Am înțeles. Mulțumesc, domnule Dancu. Și 

domnul Szabo Albert este conectat și la fel și doamna Szasz Izolda pare că este 

conectată pe platformă. Domnule vicepreședinte, doamnelor, domnilor consilieri. În 

urma apelului nominal, este îndeplinită cerința referitoare la cvorumul de ședință și 

putem începe lucrările. Nu au răspuns apelului nominal următorii domni consilieri: 

Ilyés Lóránd, Mihaela - Daciana Natea, Constantin Pogăcean și Szabó Albert. Domnul 

președinte Péter Ferenc lipsește astăzi. 

Domnul vicepreședinte Kovács Mihály-Levente: Vă mulțumesc, domnule secretar 

general. Să trecem la ordinea de zi. Avem un singur proiect de hotărâre pe ordinea 

de zi. 
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1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2022 a sumelor reprezentând fond 

la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor 

pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a 

anului şcolar 2021-2022, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 

2023, 2024 şi 2025 

Domnul vicepreședinte Kovács Mihály-Levente: Materialul v-a fost trimis electronic. 

Stimați colegi, dacă aveți observații în legătură cu proiectul de hotărâre? 

Domnul secretar general Paul Cosma: Domnule vicepreședinte, vă rog să supuneți la 

vot ordinea de zi și să îmi permiteți să fac apelul nominal. 

Domnul vicepreședinte Kovács Mihály-Levente: Atunci să trecem la votarea ordinii de 

zi, așa cum a fost propusă. 

Domnul secretar general Paul Cosma face apelul nominal al consilierilor județeni 

pentru a vota ordinea de zi. 

Domnul secretar general Paul Cosma: Domnule vicepreședinte, ordinea de zi a fost 

aprobată de toți participanții la ședință. 

Ordinea de zi se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, au lipsit domnul președinte Peter 

Ferenc, doamna consilier Mihaela - Daciana Natea și Szasz Izolda și domnii consilieri 

Ilyés Lóránd, Kedei Pál-Elod, Constantin Pogăcean și Szabó Albert. 

Domnul vicepreședinte Kovács Mihály-Levente: Vă mulțumesc. Înainte de a intra în 

dezbaterea proiectului de hotărâre vă întreb, stimați colegi, dacă există situații de 

neparticipare pentru conflict de interese la acest punct. De asemenea doresc să 

menționez faptul că mi-a trimis colega noastră, Szasz Izolda, că este prezentă pe 

platformă  dar nu îi merge sonorul și pentru a evita un conflict de interese atunci nu 

va participa la votul acestui punct de pe ordinea de zi.  

Domnul secretar general Paul Cosma: Domnule vicepreședinte, dacă nu sunt 

dezbateri, cu permisiunea dumneavoastră, aș începe apelul nominal pentru vot. 

Domnul vicepreședinte Kovács Mihály-Levente: Bine. Dat fiind faptul că pe ordinea de 

zi există un singur proiect de hotărâre, respectiv, se vor vota și procesele-verbale ale 

ședințelor din luna decembrie și anume din data de 23 decembrie, 29 decembrie și 30 

decembrie.  

Domnul secretar general Paul Cosma: Da. Prin urmare, se vor încheia procese-verbale 

constatatoare ale rezultatului votului cu privire la procesele-verbale ale ședințelor 

extraordinare din 23, 29 și 30 decembrie 2021, pe care le-ați primit, și un proces-

verbal distinct cu privire la rezultatul votului referitor la proiectul de hotărâre înscris 

pe ordinea de zi. O să încep, cu permisiunea dumneavoastră apelul nominal. 

Domnul secretar general Paul Cosma face apelul nominal al consilierilor județeni. 

Domnul consilier Valentin-Constantin Bretfelean: Eu votez ”pentru” procesele-

verbale, dar rog să se consemneze în procesul-verbal că din cauza faptului că timpul 

a fost îngrozitor de scurt, această hotărâre de consiliu județean, provocând, știu eu, 

efecte majore, atât din punct de vedere juridic, cât și repercusiuni din punct de 

vedere financiar, neavând timpul necesar să fac o analiză comparativă și să votez în 

cunoștință de cauză, la votul care privește hotărârea de consiliu județean mă abțin.  

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/01/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/01/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/01/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/01/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/01/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/01/pct1.pdf
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Domnul secretar general Paul Cosma: O să se consemneze ad litteram, domnule 

consilier. Vă mulțumesc. Vom consemna și votul domnului consilier Ovidiu Dancu 

pentru că se pare că nu mai are posibilitatea de a rămâne conectat la platformă, dar 

și-a exprimat poziția. 

Domnul consilier Ștefan Someșan: Eu sunt ”pentru”, pentru procesele-verbale din 

data de 23 și 29 decembrie. În data de 30 decembrie nu am fost prezent la ședință  

Domnul secretar general Paul Cosma: Am înțeles. Deci nu participați la vot. Cu privire 

la proiectul de hotărâre, domnule consilier, care este votul dumneavoastră?  

Domnul consilier Ștefan Someșan: Pentru proiectul de astăzi, votez ”pentru”. 

Domnul secretar general Paul Cosma: Domnule vicepreședinte Kovács, doamnelor, 

domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu ”abținerea” domnului 

consilier Bretfelean Valentin-Constantin și votul ”pentru” al celorlalți participanți la 

ședință. Vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al ședinței din data de 23 decembrie se aprobă cu 28 de voturi 

„pentru”, au lipsit domnul președinte Peter Ferenc, doamna consilier Mihaela - 

Daciana Natea, doamna consilier Szasz Izolda și domnii consilieri Ilyés Lóránd, Kedei 

Pál-Elod, Constantin Pogăcean și Szabó Albert. 

Procesul-verbal al ședinței din data de 29 decembrie se aprobă cu 28 de voturi 

„pentru”, au lipsit domnul președinte Peter Ferenc, doamna consilier Mihaela - 

Daciana Natea, doamna consilier Szasz Izolda și domnii consilieri Ilyés Lóránd, Kedei 

Pál-Elod, Constantin Pogăcean și Szabó Albert. 

Procesul-verbal al ședinței din data de 30 decembrie se aprobă cu 27 de voturi 

„pentru”, domnul consilier Ștefan Someșan nu a votat, au lipsit domnul președinte 

Peter Ferenc, doamna consilier Mihaela - Daciana Natea, doamna consilier Szasz 

Izolda și domnii consilieri Ilyés Lóránd, Kedei Pál-Elod, Constantin Pogăcean și Szabó 

Albert. 

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, o ”abținere” a domnului consilier 

Bretfelean Valentin-Constantin,  au lipsit domnul președinte Peter Ferenc, doamna 

consilier Mihaela - Daciana Natea, doamna consilier Szasz Izolda și domnii consilieri 

Ilyés Lóránd, Kedei Pál-Elod, Constantin Pogăcean și Szabó Albert. 

Domnul vicepreședinte Kovács Mihály-Levente: Vă mulțumesc, domnule secretar. 

Stimați colegi, înainte de a încheia ședința de astăzi, dacă aveți întrebări sau 

interpelări? Dacă nu sunt, atunci vă mulțumesc pentru participarea la ședința de 

astăzi și vă doresc o zi bună.  

 

PREŞEDINTE                    SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                                 Paul Cosma 

 

 

 

Întocmit:  consilier Monica Curticăpean 
Verificat:  șef serviciu Delia Belean  
Verificat: director executiv Genica Nemeş  


